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TRISZTÁN

Kinek szeme meglátta a szépet, 
arra a halál titkon jelet tett, 
nem ad néki célt a földi élet, 
s a haláltól mégis egyre retteg, 
ki szemével meglátta a szépet!

El nem múló kin szerelme: lüktet, 
hiszen olyat csak bolond remélhet, 
hogy ilyen vágy itt beteljesülhet; 
kit a szépség nyilától seb éget, 
el nem múló kin szerelme: lüktet!

Ah, mint forrás elapadni vágyna, 
minden lélekzetre szivna mérget 
s halált minden virág illatába’; 
ki szemével meglátta a szépet, 
ah, mint forrás elapadni vágyna!

Friedrich Nietzsche

A SZABAD SZELLEM

Búcsú

„A varjuraj 
a város felé húz tova; 
hó lesz hamar -  
boldog, kinek van otthona!

Csak állsz, s szemed 
a visszautat kémleli.
Úgy kell neked; 
bolond, ki ősszel vág neki!
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Lásd, a világ:
kapu, száz pusztát rejteget! 
Hol várna rád
nyugalom?! Végleg elveszett.

Állsz sápatag -  
A tél sorsűzte vándora, 
mint füst kutat 
hideg egeket s száll tova.

Rikoltsd, madár, 
pusztát-fölkárogó dalod! -  
Szived, ha fáj,
jégbe-gúnyba burkolhatod.

A varjuraj
a város felé húz tova;
hó lesz hamar -
jaj, akinek nincs otthona!”

Válasz

Hogy?! Istenem!
Hogy visszavágyom, azt hiszi,
hogy fáj szivem;
német langymeleg kell neki!

Tévedsz s nagyon!
A részvét az, mi visszaránt: 
a szánalom
német fonák elméd iránt!

A két részből álló verset csonkán -  VEREINSAMT (esetleg Ab s c h ie d ) címmel -  közli nemcsak 
számos antológia, de több Nietzsche-kiadás is. (Ismeretes, milyen önkényes-prekoncepciózus 
módon jártak el Nietzsche hagyatékának gondozói a filozófus-költő műveinek kiadásakor -  saj
nos messzire ható következményekkel.) Nem csoda, hogy az 1989-ben megjelent (érdemben 
az egyetlen) magyar Nietzsche-verseskötet is csak az első rész (Ab s c h ie d ) átültetését adja közre; 
nem tudni, ismerte-e a fordító, Képes Géza, a második részt. Tekintettel azonban arra, hogy a 
filológiai hűség általános követelményén túl ez esetben a Nietzsche (szabad) szelleméhez való 
hűség is előírja a vers eredeti textusának visszaállítását (azaz mindkét rész tolmácsolását), ki
egészítettem a csonkán cirkuláló szöveget a BÚCSÚ szövegét közrefogó idézőjelekkel, valamint az 
An t w o r t  című második rész fordításával. (Szövegforrás: F. N.: SÁMTLICHE WERKE. [KSA=] 
Kritische Studienausgabe in 15 Banden. Hrsg.: Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. -  Berlin, 
New York, Walter de Gruyter, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1980. 11. köt. 329
330. o.)


